
Riksdagen, 2019-01-25 

 

Hej alla, 

Kommer just från EU-nämnden. EU planerar att presentera en plan för ökad produktion av 

växtbaserade proteiner, en s k proteinplan. Mer av linser, gråärter, bruna bönor, kidneybönor och 

annat, kanske? Ja, förhoppningsvis. Just nu är EUs fokus mest att slippa importera soja till djurfoder. 

Jag lyfte vikten av att använda proteinplanen för att öka den växtbaserade maten på köttets bekostnad. 

Nya landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) tackade för förslaget och sa att hon skulle ha med sig det 

i de fortsatta förhandlingarna. Det låter bra. 

 

9,7% – vägen uppåt har börjat   

Idag får Vänsterpartiet 9,7% i Aftonbladets opinionsundersökning. Undersökningen är gjord främst 

under perioden efter att Stefan Löfven valdes till statsminister. Det här visar att Vänsterpartiet nu har 

en fantastisk potential att växa i den allmänna opinionen. Det ska vi förvalta väl. Vi ska vara det 

solklara vänsteralternativet i svensk politik. Se mer: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/9m7vwp/vansterpartiet-okar--tar-valjare-fran-

socialdemokraterna 

 

Pausa införandet av signalsystemet för järnvägen 

Ett nytt dyrt signalsystem för järnvägen som kommer att sluka 30 miljarder kronor som annars hade 

kunnat gå till bättre underhåll? Nej, tack. Läs vår motion om signalsystemet ERTMS och varför vi i 

dagsläget ska avvaka att införa det. Jag noterar också att många andra partier tycker som vi. Kanske 

får vi gehör för våra förslag... Läs vår motion: https://jensholm.se/2019/01/21/pausa-inforandet-av-

nytt-signalsystem/  

 

Klimatpolitik och fördelningseffekter 

Intressant artikel om fördelningseffekterna av regeringens kommande miljö- och klimatpolitik. 

Överlag är klimatpolitik nästan alltid bra fördelningspolitik. Men skattesänkningar för de rika är sällan 

bra klimatpolitik. http://www.dagensarena.se/innehall/regeringen-har-har-ni-era-miljoskatter/  

 

Venezuela 

Så nedslående att följa utvecklingen i Venezuela. President Nicolás Maduro håller sig krampaktigt 

kvar vid makten och tillgriper alltmer diktatoriska metoder. Bland oppositionen finns kuppmakare, 

uppbackade numera av Trump och Bolsonaro, men också sunt demokratiska krafter som har tröttnat 

på Maduros diktatoriska och inkompetenta styre. Landet är i kris och på randen till inbördeskrig. Så 

tragiskt i ett land som tidigare gjorde enorma sociala och ekonomiska framsteg under president Hugo 

Chavez tid. Chavez var folkligt vald, och blev återvald i tio val och folkomröstningar i rad. Men det 

var då det. En nationell kriskommission med ambition om att ena Venezuela och utlysa nya 

demokratiska val vore en väg framåt. Maduro har gjort sitt och misslyckat på alla fronter och måste gå.  

 

Klimatföredrag i Linköping  

Är du i Linköping på onsdag kommer jag tala om klimatomställning kl 18.30, hörsalen Linköpings 

bibliotek. Välkommen! 

  

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

Till helgen blir det skridskor. Eller skidor. Eller både och. Älskar vinter på riktigt. 
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